
Nødebo Lokalråd den 5-2-2021 - Info om bump på Nødebovej 

 

Vi ville ikke have bump men… Nødebo Lokalråd, og de borgere der har deltaget på de 4 borgermøder i 
2018, gjorde det meget klart at Nødebo ikke ønsker nye bump, grundet larmen, fra især lastbilerne og 
den kængurukørsel der kom ud af bumpene.  Vi har derimod ønsket mere moderne løsninger for at 
sænke farten på Nødebovej – men det har desværre ikke kunne lade sig gøre i denne omgang. 
Der har været mange klager over farten siden bumpene blev fjernet, og derfor ønsker Kommunen nu 
at etablere bump igen.  
 

Hvad sker der så nu? 
Kommunen planlægger nu at etablere samlet 15 bump igennem Nødebo. Tre af dem er allerede lavet, 
og de nye bump bliver alle pudebump. Endvidere planlægges en 40 km/t blå zone fra syd for Kirkevej 
til nord for Nødebohave. Ud over det kommer hellen tilbage ved Netto, og der tegnes store 
skolesymboler i vejen ved skolen. Vi har været i en tæt dialog med Kommunen, om det var muligt at 
lave såkaldte pudebump, netop fordi lastbilerne larmende meget over de gamle bump. Det gik 
Kommunen med til at teste på ved at sætte de to testbump op i midtbyen og i syd. Vi ønskede også 
testbump for at være helt sikre på at det ikke gav problemer med støj og vibrationer fra lastbilerne. Og 
vi må sige at de er blevet taget ret godt imod. Der har været bekymring om at pudebump er for 
skånsomme, og derved ikke sænker farten nok, men de undersøgelser der er lavet på pudebump viser 
at de er effektive nok ift. at sænke farten i en byzone.  
 

En anden ting vi har lagt vægt på, var at man ikke bare skulle genetablere bumpene hvor de var, for 
her hjalp de tydeligvis ikke nok. De lå simpelthen alt for lagt fra hinanden til at give den ønskede 
reduktion af farten på hele strækningen. Der skal maksimalt være 150 meter imellem bump, ellers 
opstår der kængurukørsel, og det støjer og forurener. Derfor er der nu kommet 5 bump mere ift. 
tidligere. Vi har også opfordret til at bumpene ligger, så vidt som muligt, bag de holdende busser, så de 
virker hindrende for dem der evt. ønsker at overhale den holdende bus. En problemstilling der blev 
nævnt på alle borgermøderne. De flere bump betyder således at ”nye” matrikler nu får et bump tæt på, 
og det giver naturligt bekymring for dem der får bumpene. Vi har derfor bedt om både støjprøver og 
vibrationsprøver på testbumpene, men det har kommunen ikke ønsket, og de henviser til de 
undersøgelser der tidligere er lavet på netop pudebump, hvor der ikke kan måles en højere støj 
omkring bumpene, og da lastbiler netop ikke rammer disse bump, forventes der ikke vibrationer i 
nærliggende huse. Det stemmer overens med de erfaringer der er for nuværende testbump.  
 

Næste skridt: 
For at sikre at vi faktisk har et fartproblem, og derfor har brug for bump, har vi vedholdent bedt om 
fartmålinger, disse laves snarest tre steder på Nødebovej, inden bumpene endeligt opsættes. Resultat 
heraf sender vi ud på vores Facebook profil, når vi har det.  Bumpene besluttes den 7. april 2021. Indtil 
da kan du se planen i vedlagte link, og du kan kontakte trafikvejogpark@hillerod.dk hvis du har 
kommentarer, bekymringer eller spørgsmål.  Planen er at etablere bumpene i 2. kvartal 2021. 
 

Vi tror på at det er en væsentlig forbedring i forhold til farten, selv om vi gerne så stærekasser i stedet. 
Vi er også ret glade for at kommunen både har lyttet til at vi ikke kan bruge den gamle type bump ift 
støj fra lastbiler, og at der tillige var for langt mellem de gamle bump.  
 

Med venlig hilsen Nødebo Lokalråd  
 
Læs mere her, og se planen for placering af bump.  
https://www.hillerod.dk/kommunen/nyheder-fra-hilleroed-kommune/hoeringer-2021/trafiksanering-paa-

noedebovej/ 

Forvaltningen beder om at eventuelle kommentarer eller spørgsmål, som sendes 

til trafikvejogpark@hillerod.dk , er fremme senest mandag 22. marts 2021. På den måde kan kommentarer 

udsendes som bilag til udvalgets behandling af sagen. 
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